
علههى يختههم وحينئههذ التوحيههد أهههل ننجا كما نننجوا لعلنا مشركين غير لنننا 
أفههواههم علههى فيختم بالكذب ؟ بماذا تتكلم صارت أفواههم ل ن أفواههم
فههإ ن مسههت بمهها والجلههود عملههت بما الجوارح ، والجلود الجوارح وتنطق
لل بشهوة المرأة كمس المحرمات يمس الجلد الجههوارح عليهم فتشهد مث
كذا عملت تقول اليد ) ننفس) أيديهم (( وتكلمنا:  وجل عز قال ولهذا

تشهههد الرجههل ) ننفههس) أرجلهههم (( وتشهد كذا عملت ، كذا عملت ،
قههال فاليد والرجل اليد بين الفرق وتأمل وكذا كذا عمل أننه : أشهد تقول

:  قال الرجل ) في) أيديهم (( تكلمنا: 
، غيرههها فعههل عمهها تخههبر والرجههل فعلت عما تخبر اليد ) ل ن) (( تشهد

لا ولهذا اليد ؟ هي ما المباشرة في الصل : ل ن قالوا الكسههب يعلههق دائم
أيههدي كسههبت (( بمهها ) أو) أيههديكم كسههبت (( بمهها:  فيقههال باليههد

 ) أو) الناس
شاهدة والرجل ، مباشرة اليدي كاننت ) فلهذا) أيديهم كسبت (( بما

عمهها يخههبر الههذي هههو والفاعل ، غيره فعل عما يخبر الذي هو الشاهد ل ن
أ ن مههع بههه بههأس ل فههرق وهههو العلههم أهل بعض قال هكذا بنفسه هو فعل

ييا:  تعههالى كقوله ننفسه على يشهد قد الننسا ن يههها ((  يي ين يأ ذذي للهه ننههاوا ا يم آ
نناوا ين نكاو ذمني لاوا ذط يق سس ذق سل يء ذبا يدا يه ذه نش لل ساو ذل يل يل ى يو سم يع نك ذس نف )[النساء:) يأن
أشههار الههذي الفههرق لكن عليها شهادة ننفسه على الننسا ن فإقرار] 135
به بأس ل فرق لكم وننقلناه العلماء بعض إليه

(( بما طيب عندكم ) كذا) يكسباون كاناوا بما أرجلهم (( وتشهد 
" المؤلههف ) " وغيرههها) أرجلهم (( وتشهد:  ) قال) يكسباون كاناوا

علههى ينبههه لكنههه القههرآ ن علههى يسههتدرك أننه ذلك يعني ول ، : وغيرها قال
عليهههم تشهههد أننههه تعههالى اللههه بين أخرى آية ففي القرآ ن من آخر موضع

يمهها الجلههود يو سم ((  نتهه سن ين نك نرو ذت يت سسهه سن يت يد يأ يه سشهه سم يي نكهه سني يل سم يع نك نع سم يوال يسهه
سم نك نر يصهها سب سم يوال يأ نك ند نلههاو لتهه ى قبلههها ل] 22)[فصههلت:) نج يح يذا ((  يمهها ذإ

يها نءو يد يجا ذه سم يش ذه سني يل سم يع نه نع سم سم يس نه نر يصهها سب يأ سم يو نه ند نلههاو نج يمهها يو نناوا ذب يكهها

ين نلاو يم سع مهها هنهها ؟ ذكر ما وإل هنا ذكروا والبصر السمع] 20)[فصلت:) يي
ذكههرت مهها والجلههود والبصههر السههمع ، والرجل اليدي ذكرت هنا ، ذكرت
غيههر تشهههد أعضههاء هنههاك أ ن إلى " إشارة : " وغيرها المؤلف قال ولهذا

لتهه ى والرجههل اليههدي يح يذا ((  يههها يمهها ذإ نءو يد يجا ذه سم يشهه ذههه سني يل سم يع نه نع سم يسهه
سم نه نر يصا سب يأ بمهها والجلههد رأى بمهها والبصههر ، عههادل يا سمع بما ) السمع) يو

نلاوا ، مس يقا يو سم ((  ذه ذد نلاو نج يم ذل سم ذل نت سد ذه ينا يش سني يل ولههم] 21 [فصههلت:)) يع
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يشههمل عههام الجلههد عذاب ل ن شهدتم لم وسمعهم لبصارهم وقالوا يقل
ولهههذا والبصههر بالسههمع خههاص والبصههر السههمع عههذاب لكههن كلههه الجسد

نلاوا يقا يو سم ((  ذه ذد نلاو نج يم ذل سم ذل نت سد ذه ينا يش سني يل علههى سههيكو ن العههذاب ) ل ن) يع
يما ((:  تعالى قال كما الجلود لل ست نك يج ذضهه سم ين نه ند نلههاو سم نج نه ينا سل لد ددا يبهه نلههاو نج
يها ير سني نقاوا يغ نذو يني يب ذل يذا يع سل غيههر يشهههد أننههه هنهها الحاصههل] 56)[النساء:) ا
والسههمع والرجههل اليههدي خمسههة ؟ كههم الشهداء فتكو ن والرجل اليدي

 والجلود والبصر
)) يكسههباون كههاناوا (( بما:  ) قوله) يكسباون كاناوا (( بما:  يقول 

أ ن ) والتنهههازع) (( تشهد:  ) والثانني) (( تكلم:  : الول عامل ن تنازعه
لا ورأيت : أكرمت تقول أ ن مثل واحد معمول على عامل ن يتوارد فإ ن زيد

هههل يعمههل أيهمهها أما ، زيد وهو واحد معمول على عامل ن ورأيت أكرمت
: مالك ابن يقول ذلك في اختلفوا فالعلماء ؟ الثانني ول الول هو

ذن"   لثا سل يل ى يوا سو يد يأ سن ذل ذع سه سه يأ ير سص يب سل يتار       ا سخ دا يوا يسهه سك سم يع نههه نر سني يذا يغ
سه ير سس "  أ
الول هو يعمل الذي الكوفيين وعند البصريين عند الذي هو الثانني العامل
كههاننوا بمهها يقههل ) ولههم) يكسهباون كاناوا بما أرجلهم (( تشهد طيب

خطههأ العمههل يكههو ن قد الننسا ن كسب من يكو ن ل قد العمل ل ن يعملو ن
الههذي بههل كسبه من يكو ن فل الننسا ن به يعاقب فل الننسا ن به يؤاخذ فل

والعقاب أو ؟ إيش الثواب عليه يترتب الذي العمل هو الكسب من يكو ن
يها ((:  البقرة سورة في تعالى الله قال ولهذا ست يما يل يب يس يها يك سني يل يع يمهها يو

ست يب يسهه يت سك عملههت مهها وعليههها عملههت لههها يقههل ولههم] 286)[البقههرة:) ا
؟ إيههش يكههو ن أ ن عمههل كههل مههن يلههزم ل لننه العمل من أخص فالكسب

لا يكو ن وقد الننسا ن به يؤاخذ فل جهل عن أو سهو عن وقع يكو ن قد كسب
لا ذلك مع لكن الننسا ن به يؤاخذ فل قصد غير عن ويراد العمل يطلق أحيانن
سن:  تعههالى قههوله مثههل الكسههب هههو الذي العمل به يم يل ((  ذمه دحا يع ذل ا يص

ذه ذس سف ين ذل سن يف يم يء يو يسا يها يأ سني يل يع كههاناوا (( بما:  يقههول] 46)[فصههلت:) يف
، بطشههت بمهها تنطههق اليههد منههه صههدر بما ينطق عضو ) فكل) يكسباون

بمهها والجلههد طيههب سمعت بما والذ ن رأت بما والعين مشت بما والرجل
يم ننعههم تشهههد اللسههن أ ن الله ذكر النور سورة في ، مس ساو يي ند ((  يه سشهه يت

سم ذه سني يل سم يع نه نت ين ذس سل سم يأ ذه ذدي سي يأ سم يو نه نل نج سر أ
ي يما يو نناوا ذب ين يكا نلههاو يم سع )[النههور:) يي

لا] 24 لا اللسا ن ستة تكو ن الخمسة إلى هذا ننضيف إذ عليهههم يشهههد أيضهه
لا الجوارح أعظم هو اللسا ن ل ن وسههلم عليههه الله صلى النبي لقول خطر
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رسهاول يها " بله ى:   قلههت) كله ذلك مل ك عل ى أدلك ( أال:  لمعاذ
يهها ) قلههت هههذا علنيههك : ( كههف وقههال نفسههه بلسان فأخذ الله

أمههك ( ثكلتك:  " قال به نتكلم بما لمؤاخذون : " إنا الله رساول
علهه ى قال أو وجاوههم عل ى النار في الناس يكب وهل معاذ يا

اللسهها ن الجههوارح تكفههر صههباح  وكل) ألسنتهم حصائد إال مناخرهم
لا المر تجعل أننها يعني يم:  النههور سههورة فههي قههال ولهههذا به منوط ساو يي  ))

ند يه سش سم يت ذه سني يل سم يع نه نت ين ذس سل لننههه النههور سههورة فههي اللسههن على ) وننص) يأ
لل كالقذف العظيمة المور من بذلك يتعلق ما فيها ذكر قههذف وأعظمه مث

القههذف ل ن اللسههن النور سورة في ذكرت ولهذا عنها الله رضي عائشة
يم:  فقال قول ساو يي ند ((  يه سش سم يت ذههه سني يل سم يع نه نت ين ذسهه سل سم يأ ذه ذدي سيهه يأ سم يو نههه نل نج سر أ

ي يو
يمهها نناوا ذب ين يكهها نلههاو يم سع كههاناوا (( بمهها:  وتعههالى سههبحاننه اللههه ) قههال) يي

منه صدر بما ينطق عضو ) وكل) يكسباون
ساو:  قال  يل يو نء ((  يشا ينا ين سسهه يم يط يلهه ى يل سم يع ذههه ذن نني سع لا ) لعميناههها) يأ طمسهه

نقاوا(( يب يت سسهه يفا يط(( ) ابتههدروا)   يرا صصهه كعههادتهم ذاهههبين ) الطريههق)  ال
لن ى(( يأ يف ين   نرو ذص سب ساو ، يبصههرو ن ل أي حينئههذ يبصههرو ن  فكيههف)) ني يل يو  ))

نء يشا سم ين نه ينا سخ يس يم يل ى(( حجههارة أو وخنههازير ) قردة) يل يع سم   ذه ذت ين يكهها )) يم
(( منازلهم في أي مكا ن بمعنى مكاننة ) جمع) (( مكاناتهم قراءة وفي
يما نعاوا يف يطا يت سس ينيا ا ذض ين يوال نم نعاو ذج سر ول ذهههاب علههى يقههدروا لم  أي)) يي

.  مجيء
مها لوجهود امتنهاع ؟ إيههش حرف ) هذه) (( لاو) ) نشاء (( ولاو:  قوله 

امتناع حرف هي فإذا المشيئة لمتناع ؟ ليش امتنع الطمس ؟ امتنع الذي
لههول لكههن والكههرام المجيههء امتنههع لكرمتههه زيههد جاء لو المشيئة لمتناع
تنههازعت أدوات الثلةثههة فهذه لوجود وجود حرف ولما لوجود امتناع حرف

 والعدم الوجود
لمتناع امتناع لكرمته زيد جاء لو 
ننعم لوجود امتناع لكرمتك زيد لول 
طيب ، مثلين عندننا نننتظر عشا ن لكرمتك مجيء زيد لول قل شئت فإ ن 

، المشههيئة لمتنههاع المسههخ امتنع لمتناع امتناع ) حرف) نشاء (( لاو هنا
) هههذه) (( نشههاء) ) أعنينهههم لطمسنا نشاء (( لاو:  وجل عز فقوله
مير ) الضمير) (( نشاء ، جمع و يعنهي جمهع ض اء ل ن ننش مهن وههذا ننح

عههز اللههه قههال الضمير هذا بمثل اللهة تعدد ادعى النصرانني ل ن المشتبه
لا ذلههك أشههبه ومهها وننريههد وننشههاء بنحن ننفسه عن يعبر وجل متعههدد هههو إذ
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عينههك عميههت لننههك للتعههدد وليس للتعظيم هنا الجمع بأ ن عليه ننرد ولكننا
إلههه اللههه أ ن علههى الدالههة المحكمة الصريحة اليات عن بصيرتك وعميت

لما (( وجههل عههز اللههه قال كما ) ولكن) واحد إله الله (( إنما واحد يأ يف
ين ذذي لل سم ذفي ا ذه ذب نلاو غغ نق سي ين يز نعاو ذب لت يني يه يما يف يب يشا نه يت سنهه ]7عمههرا ن: )[آل) ذم

لا للجمههع وليههس للتعظيم هذا ننحن جمع ضمير ) وهو) (( نشاءالضمير إذ
لا  واحد الله ل ن قطع

دا أعمنيناها: "  ) قال) أعنينهم عل ى (( لطمسنا  " والطمس طمس
والعمههى أةثر له ليس واحدة مرة العين إزالة الطمس ل ن العماء من أبلغ

المهههم تختلههف وقههد صورتها في قائمة تكو ن قد لكن العين بقاء مع يكو ن
لا ومعالمها العين إزالة الطمس أ ن ذلههك لفعههل تعههالى اللههه شههاء لههو ننهائي

لا فيهم يخلق لن وإل العين وجود بعد حتى يعنههي العيههن وجههود بعههد... أعين
كهها ن فكما قدير شيء كل على وجل عز والله أعينهم على لطمسنا وقال
لا البشههر كهها ن وإذا الشههق ذلك طمس على قادر فهو العين شق عل قادر
للشههيء يقول الذي وجل عز بالخالق بالك فما يتلئم حتى  الشق... ربما

) يعنههي) يبصههرون فأن ى الصراط (( فاستبقاوا) ) فنيكاون (( كن
الههذي الطريههق يههدركو ن لعلهههم يتسههابقو ن فصههاروا أعينهههم على طمس

الحمههر تنههافر يتنههافرو ن ال ن تتصورهم كأننك ننعم مقصودهم إلى يوصلهم
يضههل أ ن للعمى يمكن هل ؟ ممكن هذا وهل الطريق إلى يهتدو ن لعلهم

(( فأن ى:  قههال ولهههذا يمكههن ل البصههرية الدللههة حيث من ل ؟ الطريق
أعينهههم اللههه طمههس وقههد الطريههق يبصههرو ن كيههف ) يعنههي) يبصرون
ود اليهة بهذه والمقصود قلهوب طمهس وتعهالى سهبحاننه اللهه أ ن المقص

لا الطمس فصار أعينهم على لطمس شاء ولو هؤلء لا حسههي وكمهها معلومهه
، الحههق يبصههر ل بصيرته المطموسة فكذلك يبصر ل عينه المطموسة أ ن

شههيء هذا ويهتدي الحق يبصر أ ن بصيرته الله طمس لننسا ن يمكن كيف
 الطريق إلى يهتدي أ ن يمكن ل بصره الله طمس من أ ن كما متعذر

ساو:  قهههال  يلههه يو نء ((  يشههها سم ين نه ينا سخ يسههه يم يلههه ى يل سم يع ذه ذت ين يكههها ) الول) يم
ساو ... اننتفاء والثانني ، الدللة ) اننتفاء) أعنينهم عل ى (( لطمسنا يلهه يو  ))

نء يشا سم ين نه ينا سخ يس يم يل ى يل سم يع ذه ذت ين يكا بالمسههخ المههراد قيههل ) مسهخناهم) يم
بالمسخ : المراد " وقيل وحجارة وخنازير " قردة:  المؤلف قال كما

يسههتطيعو ن فل مكههاننتهم علههى يمسههخو ن يعنههي عليههه هم ما على البقاء
لا الحراك يستطيع ل ممسوخ لكن آدمي وهو التحرك علههى فههالله كا ن فأي

. وخنازير قردة آدم بني تعالى الله قلب وقد قدير شيء كل
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...:  الطالب
سد ننعم أي ، إسرائيل : بني الشيخ يق يل يو نم ((  نت سم ذل ين يع ذذي لل سوا ا يد يت سع سم ا نكهه سن ذم
ي ذت ذف سب لسه ينها ال سل نق سم يف نهه ننهاوا يل دة نكاو يد ير ين ذقه ذئني ذسه ]65)[البقههرة:) يخا

سل نق سل ((  سم يه نك نئ صب ين رر نأ يش سن ذب يك ذم ذل دة يذ يب نثاو يد يم سن ذه ذع للهه سن ال نه يمهه ينهه يع نه يل للهه ال
يب ذض يغ ذه يو سني يل يل يع يع يج نم يو نه سن ية ذم يد ير ذق سل ير ا ذزي ينا يخ سل يد يوا يب يع يت يو نغاو لطهها )) ال
عليههه والنههبي قههدير شههيء كههل على وتعالى سبحاننه فالله] 60[المائدة:

المههام قبههل رأسه يرفع الذي يخش ى ( أما:  قال والسلم الصلة
) حمههار صاورة صاورته يجعل أو حمار رأس رأسه الله يحاول أن

)  ) فنيكاون (( كن:  يقول وتعالى سبحاننه الله على هين والمر
ساو:  فيقههول يلهه يو نء ((  يشهها سم ين نه ينا سخ يسهه يم يلهه ى يل سم يع ذه ذت ين يكهها حولنهها ) أي) يم
أنننهها أو حجههارة جعلنههاهم أو والخنازير القردة من أخرى صور إلى صورهم
لمسههخهم شاء لو وتعالى سبحاننه الله أ ن المهم كالجماد ماكثين أبقيناهم
يما(( :  قال ولهذا يتحركو ن ما مكاننهم في وأبقاهم نعاوا يف يطا يت سس ينيا ا ذض نم

ين يوال نعاو ذج سر مسههخوا لننهه ؟ لمهاذا ينظههروا أ ن اسههتطاعوا فمهها  يعني)) يي
أ ن يستطيع ل والذي يرجعوا أ ن يستطيعو ن ول ةثابتين وبقوا مكاننتهم على

لا يتقدم ل كالعمود ةثابت معناه يرجع أو يمضي لا يتأخر ول أمام شاء لو خلف
لا أمرههم ظههر حهتى ههذا علهى لمسهخهم وجهل عهز الله أمها ، محسوس

ولكههن معنههى الخيههر إلى يتقدموا لن فهم معهم والتقدم للخرين بالنسبة
العمههل فههي عليههه يسيرو ن الذي سيرهم كا ن ولهذا الشر إلى عنه تأخروا
لا لههه مضاد بل الصحيح التجاه عكس دا اسههتطاعاوا (( فما تمامهه مضههني

سن:  تعالى الله ) قال) يرجعاون وال يم يو نه ((  سر صم يع نه نن سس صك ين ذق ذفي نن سل يخ سل ا
يفل ين يأ نلاو ذق سع اسههتفهام حههرف  ؟ فيههه تقولههو ن إيش...هذا على  ننقف)) يي

. ننعم يدخلوا فل يعني النفي بمعنى استفهام
) ) مستقنيم صراط هذا اعبدوني (( وأن:  تعالى قوله إلى اننتهينا

دل منكههم أضل (( ولقد وجل عز الله قال  دا جب تكاونههاوا أفلههم كههثنير
. الفوائد مبتدأ ) هذا) تعقلاون
...:  الطالب
:  فوائد الكريمة الية هذه من يستفاد ، هذا : على الشيخ

لل لل منهههم أضههل حيههث آدم لبنههي الشههيطا ن عداوة : بيا ن أو لا جب أي كههثير
لا لا خلق لا كثير . عظيم

يسههعى أ ن يمكههن ل لننههه وإغوائه الشيطا ن من التحذير بل : الحذر ومنها
. لضللهم يسعى وإننما آدم بني لهداية أو الخلق لهداية
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: لقهوله عاقهل غيههر فهو وإضلله إغوائه في الشيطا ن اتبع من : أ ن ومنها
) .) تعقلاون تكاوناوا (( أفلم

لل كا ن وإ ن العقل عنه ينفى أ ن صح تصرفه ساء من : أ ن ومنها عقههل عاق
العقهل أ ن علينها مر ) وقد) تعقلاون تكاوناوا (( أفلم:  هنا لقوله إدراك
المههدح منههاط وعقههل الدراك عقههل وهههو التكليف مناط هو : عقل عقل ن
. الرشد به يكو ن الذي التصرف عقل وهو والذم
(( أفلم:  لقههوله إضههلله فههي الشههيطا ن تبههع مههن ولههوم : توبيههخ ومنههها

) . ) تعقلاون تكاوناوا
هههذا ) فههي) تاوعههدون كنتههم الههتي جهنم (( هذه:  وجل عز قال ةثم

لا تشههاهد وأننههها جهنههم ننههار إةثبههات )) (( هذه:  لقههوله القيامههة يههوم عياننهه
. محسوس إليه مشار إلى تكو ن والشارة

: لقههوله سههواد وكلها ظلمة كلها بالله والعياذ وأننها النار صفة : بيا ن ومنها
. والسواد الظلمة أي الجهمة من ) لننها) (( جهنم

لا ومنها (( الههتي:  لقههوله تكذيبهم في خطئهم وإظهار هؤلء : تقرير أيض
) .) تاوعدون كنتم
وعههده صههدق حيث وتعالى سبحاننه الله وعد : صدق الية فوائد من ومنها

لا به وعدوا ما شاهدوا حتى المكذبين هؤلء به وعد بما . عيانن
فوائد ) من) تكفرون كنتم بما النياوم (( اصلاوها:  وجل عز قال ةثم 

وإذلل إهاننههة أمههر يههؤمرو ن المكههذبين هههؤلء أ ن : بيا ن الكريمة الية هذه
) .) النياوم (( اصلاوها:  لقوله النار ليصلوا

) وإةثبههات) تكفرون كنتم (( بما:  لقوله السباب : إةثبات فوائدها ومن
إل السههباب إةثبههات ينكههر ول والحس والعقل بالشرع معلوم أمر السباب

بحجههر الزجاجههة رميههت إذا أننههك ينكههر أحههد ل فههإننه الواقههع بحقيقههة جاهل
شههخص إل هههذا ينكر ل بها احترق النار في الورق ألقيت وإذا به اننكسرت

بل ل ؟ بذاتها تؤةثر أو بذاتها تفعل السباب فهل هذا ومع الواقع في مكابر
ل أو السباب لةثبات يكو ن ل وحينئذ فيها التأةثير وتعالى سبحاننه الله بخلق
لا الشرك من شيء السباب إةثبات في يكو ن إةثبههات أ ن زعههم مههن أ ن خلف
؟ بههإيش تههؤةثر إننما السباب هذه وقوع ل ن الشرك من ننوع السباب تأةثير

فههإ ن تههؤةثر لههم تههؤةثر أل اللههه شاء إذا ولهذا فيها التأةثير وجل عز الله بخلق
والسههلم الصههلة عليههه إبراهيههم تحرق لم ذلك ومع الحراق طبيعتها النار

لا كاننت بل لا برد دا (( كاوني:  قههال اللههه ل ن عليههه وسههلم دا بههرد وسههلم
) .) إبراهنيم عل ى
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بمهها النيههاوم (( اصلاوها:  لقوله وتعالى سبحاننه الله عدل : كمال ومنها
.  بأننفسهم ذلك فعلتم الذين أننتم بل تظلموا فلم ) أي) تكفرون كنتم

يم:  وجل عز قال ةثم ساو يني سل نم (( ا ذت سخ يل ى ين سم يع ذه ذه ياوا سفه ينها يأ نم صل يك نت سم يو ذه ذدي سيه يأ

ند يه سش يت سم يو نه نل نج سر أ
يما ي نناوا ذب ين يكا نباو ذس سك : أ ن الكريمههة اليههة فوائد  من)) يي

يتكلمههو ن فل القيامههة يوم المكذبين أفواه على يختم وتعالى سبحاننه الله
لم:  عنهههم تعههالى قههوله وبيههن الية هذه بين الجمع لنا سبق وقد نث سم ((  يلهه

سن نك سم يت نه نت ين ست لال ذف سن ذإ نلاوا يأ ذه يقا لل ينا يوال صب لنهها يما ير ين نك ذكني ذر سشهه )[الننعههام:) نم
 ؟ الجمع هو وما] 23

...:  الطالب
لا : أحسنت الشيخ لكن يقرو ن وحالة يكذبو ن حال أحوال للقيامة يكو ن إذ

. وأرجلهم أيديهم عليه تشهد أ ن بعد
: لقههوله وتعههالى سههبحاننه اللههه قههدرة : بيهها ن الكريمههة اليههة فوائههد ومههن

تكلههم أ ن العههادة خلف ) فههإننه) أرجلههم وتشههد أيهديهم (( تكلمنا
عنهههم اللههه ذكر لما ولهذا قدير شيء كل على الله ولكن والرجل اليدي

 قالوا أننهم
سم ذه ذد نلاو نج ذل يم ((   سم ذل نت سد ذه ينا يش سني يل نلاوا يع ينهها يقا يق يط نه يأن للهه ذذي ال للهه يق ا يطهه يأن

لل ٍءء نك سي .] 21)[فصلت:) يش
بعههض علههى بعضهه يشهد أ ن يمكن الننسا ن : أ ن الكريمة الية فوائد ومن
هههذا على يتفرع فهل عمل بما أعضاؤه عليه تشهد الواحد الرجل هذا ل ن
وشهههادته يمكههن ننعههم ؟ ننفسه على يشهد أ ن يمكن الدننيا في الننسا ن أ ن

. ننعم ننفسه على إقراره هو ننفسه على
ل كسههب من فيه كا ن بما العمل في العبرة : أ ن الكريمة الية فوائد ومن

التفسههير فههي ) وذكرننهها) يكسههباون كههاناوا (( بما:  لقوله العمل مجرد
يكسههباون كههاناوا (( بما ) و) يعملاون كاناوا (( بما:  قوله بين الفرق

لا يكو ن ل قد العمل مجرد ) ل ن) مههن صدر أو جاهل عن صدر لو كما كسب
.  ذلك أشبه ما أو ننائم أو ساهي

ساو:  تعالى قال ةثم يل يو نء ((  يشهها ينا ين سسهه يم يط يلهه ى يل سم يع ذههه ذن نني سع نقاوا يأ يب يت سسهه يفا
يط يرا صص لن ى ال يأ ين يف نرو ذص سب : إةثبههات الكريمههة اليههة هههذه فههي  اليههتين)) ني

معلههق شههيء كههل ) ولكههن) نشههاء (( ولاو:  لقوله وجل عز الله مشيئة
لا مقرو ن فإننه الله بمشيئة مشههيئة يشاء ل وجل عز الله ل ن بالحكمة أيض
يما:  تعههالى قههوله ذلههك ودليههل لحكمتههه تابعههة مشههيئته بههل مجههردة يو  ))

ين نءو يشا لال يت سن ذإ يء يأ يشا نه يي لل لن ال يه ذإ لل ين ال دما يكا ذلني دمهها يع ذكني )[الننسهها ن:) يح
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دا كان الله (( إن:  وقوله] 30 دا علنيم مشههيئته أ ن علههى ) يهدل) حكنيم
. والحكمة بالعلم مقروننة

لا الكريمههة الية فوائد ومن ساو اللههه قههدرة تمههام : بيهها ن أيضهه يل يو نء ((  يشهها ين
ينا سس يم يط يل ى يل سم يع ذه ذن نني سع لطمسههها الله يشاء لو المبصرة العين ) هذه) يأ

. تكن لم كأ ن وصارت
لا الكريمهة اليههة فوائهد ومن المعقولههة الشهياء عهن المثهل : ضههرب أيضهه

أ ن اسههتطاعوا مهها أعينهههم طمسههت لههو هههؤلء فههإ ن المحسوسة بالشياء
لههم بههالله والعياذ القلب بصيرة الله طمس إذا فكذلك السبيل إلى يهتدوا

. الحق يعرف ولم الحق إلى الوصول يستطع
و لقال شاء لو الله ل ن القرآ ن بلغة : كمال الكريمة الية فوائد ومن : ول
أتههى لكن يرجعوا ول يذهبوا أ ن استطاعوا فما أعينهم على لطمسنا ننشاء

ولننههه التأةثير في أبلغ لننه توسع به أتي يعني المبسط السياق هذا على به
. بسماعها وتلتذ السماع إليها تهفوا جيدة ننغمة له يكو ن

ساو:  قال ةثم يل يو نء ((  يشا سم ين نه ينا سخ يس يم يل ى يل سم يع ذه ذت ين يكا يما يم نعاوا يف يطا يت سسهه ا
ينيا ذض ين يوال نم نعاو ذج سر لا)) يي عههز اللههه قههدرة وكمال المشيئة إةثبات فيها  أيض
. وجل
لا فوائدها ومن مكههاننهم فههي لةثبتهههم شاء لو وتعالى سبحاننه الله : أ ن أيض

يما((  الرجوع ول الذهاب يستطيعو ن ل بحيث نعاوا يف يطا يت سس ينيا ا ذضهه يوال نم
ين نعاو ذج سر  .)) يي

سن:  قال ةثم يم يو نه ((  سر صم يع نه نن سس صك ين ذق ذفي نن سل يخ سل مبتههدأ وهذا] 68)[يس:) ا
 اليوم درس

سن وجل عز الله قال  يم يو نه ((  سر صم يع نهسننن نن سس ذق ذفي صك سل يخ سل يفل ا ين يأ نلاو ذق سع يي
) وجههوابه) (( نعمره:  قههوله هههو الشههرط فعل شرطية هذه  الجملة))

عمههره ننجعههل ) أي) نعمههره (( من:  وجل عز الله ) يقول) (( ننكسه
لل   طوي
سنكسههه"  أجلههه إطالة في: "  المؤلف قال ولهذا قههراءة ) وفههي) (( ن

لل المؤلف جعلها التي هي الصل والقراءة التنكيس من بالتشديد مههن أص
حههال إلههى كاملههة حههال مههن الههرد بمعنههى والتنكيههس والننكاس ، الننكاس

: وقوله نناقصة
صكسه  سنكسه ) أو) (( نن تفسيرها في المؤلف ) يقول) الخلق في (( ن

دا وشههبابه قاوته بعد فنيكاون خلقه أي: "  " ؟ بعههدها " إيههش ضههعنيف
دا الجل طال كلما " ننعم  وهرم

8



ائههتوإل..  فيههه وطههالع كتابههك خذ العلم طالب شأ ن هذا هو ما ، عمر يا 
 قوم يالل بالكتاب

البدننيههة بههالقوة ليههس الههوراء إلههى يرجههع فإننه بالننسا ن العمر طال كلما 
فيضههعف الحسههية والقههوة العقليههة والقههوة البدننيههة القوة في بل فحسب

التنههبيه هههذا مههن والغههرض ، وجل عز الله قال كما العمر أرذل إلى ويعود
لا كا ن وإ ن لا أمر عمههره الننسهها ن يبههادر أ ن هذا من الغرض يعرفه كلنا واقع

القهدرة عنهده يكهو ن ل الهذي اليههوم سههيأتيه لننهه وشبابه قوته في دام ما
لا تفكيههره يكههو ن العقليههة القههدرة ول الفكريههة القههدرة ول البدننيههة محههدود
كههذلك عقلههه ويكههو ن بيتههه جدرا ن به يحيط فيما إل يفكر ل الصبي كتفكير
لا ويحكم بينها ويواز ن المور في ويفكر ويعقل ينظر أ ن يستطيع ل محدود

لا كهذلك عليها لا للشهياء حسهه يكهو ن أيضه فهي الشهيء بهه فيمهر محهدود
بههل وظههاهر واقع أمر هذا كل المساء في عنه التعبير يستطيع ول الصباح

لا عقله يسلب من الناس من يههؤذي الجنو ن يشبه حد إلى يصل وربما ننهائي
حيههن عليههه كا ن ما حسب ذلك أشبه وما والنناشيد والعويل بالصراخ أهله

لل كا ن إذا الننسا ن حتى الصغر لل مث كبر إذا تجده الشعار ينشد وكا ن جما
: " الشههاعر قال ولهذا منه لبد أمر هذا كل الشعار هذه ينشد يبدأ وهرم

" والهرم الماوت بادكار لذاته    منغصة دامت ما للعنيش طنيب ال
ل فههإننه هههرم وإمهها عاجههل مههوت إمهها مههآله أ ن تذكر إذا عاقل إننسا ن كل 

ننههدما ن يبقههى أننههه العيههش له يطيب ل معنى ليس ولكن العيش له يطيب
سبحاننه الله قال منها لبد التي الحال لهذه ويستعد يسعى بل ل حز ن في

سن:  وتعالى يم يو نه ((  سر صم يع نه نن سسهه صك ين ذق ذفههي نن سلهه يخ سل يفل ا ين يأ نلههاو ذق سع  ل ن)) يي
وفههي بههه فيؤمنههو ن البعههث علههى قههادر عنههدهم المعلههوم ذلك على القادر
قههال هكذا معروف هو كما سبعية ) وهي) تعقلاون (( أفل بالتاء قراءة

النسههان حههال بتغنينير االستدالل المراد أن: "  الله رحمه المؤلف
أن علهه ى قههادر تعههال ى اللههه أن علهه ى الداننيههة الحههال هههذه إلهه ى

قوله معنى إ ن يقال أ ن منه أحسن لكن ممكن قاله الذي " وهذا يبعثكم
أ ن قبههل أعمههاركم فتبههادروا عقههل لكههم يكو ن ) أفل) تعقلاون (( أفل: 

مهها الصههالح والعمههل باليمهها ن ؟ بمههاذا تبادروههها ، الحههال هههذه إلى تصلوا
لههها استعداد أتم على أننتم وإذا الحالة هذه إلى وصلتم إذا حتى استطعتم

لا أننههه وتعههالى سههبحاننه الله طاعة في وقته يمضي الذي الننسا ن أ ن وغالب
تجههده هرمههوا إذا المسههلمين مههن كثير بالطاعات إل يهتم ل تجده هرم إذا

لا يصلي تجده أو أتوضأ أ ن أريد الماء : أين يقول القرآ ن يقرأ تجده أو دائم
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الا لا الله يذكر أو دائم الننسهها ن أ ن وتعههالى سبحاننه الله ننعمة من وهذه دائم
كا ن من بالعكس سيكو ن ذلك وعكس عليها يكو ن التي الحال على يهرم
إذا هذياننه يكو ن سوف الصالح العمل هذا غير على وشبابه قوته حال في
)  ) تعقلاون (( أفل:  قال ، ننعم السيء العمل بهذا كبر

يما يو نه ((  ينا سم لل ير(( النبي ) أي) يع سع صش مههن بههه أتى : إننما لقولهم ) رد)  ال
يما(( شعر القرآ ن يو ذغي   يب سن نه يي سن(( الشههعر لههه يسهههل ) مهها) يل ذإ ياو   )) نههه

لال(( بههه أتههى الههذي ليس ذإ غر   سك غن(( ) عظههة) ذذ سرآ نقهه يو غن   ذبنيهه  مظهههر)) نم
 وغيرها للحكام

) فهي) (( علمنا ) أما) له ينبغي وما الشعر علمناه (( وما:  قوله
اللههه صلى النبي إلى فتعود الهاء ضمير وأ ن وتعالى سبحاننه الله إلى تعود
السههابقة اليههات كههل ل ن الضههمير مرجع : أين قائل قال فإذا وسلم عليه
يعلههم الضههمير : إ ن قلنهها ؟ وسههلم عليههه اللههه صههلى للنههبي ذكر فيها ليس

الههذهني العهههد يشههبه وهذا اللحق السياق أو السابق السياق من مرجعه
لا عنه يكو ن بحيث الفهم من أو أل في كالعهد وهذا المخاطب عند مفهوم

إال ههاو (( إن:  قههوله فههي الضمير مرجع يعلم ةثم الذهني كالعهد ؟ إيش
المههبين والقههرآ ن الذكر بهذا جاء الذي أ ن ) ومعلوم) مبنين وقرآن ذكر

) أي) علمناه (( وما:  تعالى الله يقول وسلم عليه الله صلى محمد هو
لههو الواقههع فههي الشههعر ل ن الشههعر وسههلم عليه الله صلى النبي علمنا ما

للمبطليهن حجهة ذلهك فهي لكها ن وسهلم عليهه الله صلى النبي الله علمه
ولهههذا إيههاه علم الذي الشعر جملة من القرآ ن هذا : إ ن ولقالوا المكذبين

يما:  تعههالى قههال كما الكتابة يعلم ولم الشعر يعلم لم يو يت ((  سنهه نلههاوا نك ست يت
سن ذه ذم ذل سب سن يق ٍءب ذم يتا نه يوال ذك يط نخ يك يت ذنهه ذمني يني دذا ذب يب ذإ يتهها سر ين ال نلههاو ذط سب نم سل )) ا

عليه الله صلى ) النبي) الشعر علمناه (( وما:  يقول] 48[العنكبوت:
لا يقل لم وسلم وز ن مههوزو ن كلم لساننه على جرى أ ن قدر وإذا أبدا شعر
لا جاء وإننما وإرادة قصد عن ليس فإننه الشعر لا يأتي والذي عفو ليس عفو

لا لا يكو ن فل مقصود النبي ( أنا:  وسلم عليه الله صلى قوله مثل معلوم
) عبد المطلب ابن أنا   كذب ال
لا ذلك يكو ن فل قصد عن ليس ولكنه رجز هذا فإ ن  فإننه الشعر أما تعليم

لا وسمي المقفى الموزو ن الكلم أ ن تجههد ولهههذا بالشههعور يأخذ لننه شعر
جيههدة بليغة خطبة تسمع ربما يعني النثر يأخذ مما أكثر باللب يأخذ النظم

لا أشد النظم تأةثير أ ن ترى ولكنك ننغم من المعانني في يماةثلها ما وتجد جد
لا سههمي ولهذا أكثر بالشعور وأخذه ال ن يسههمى مهها أ ن ننعههرف وبههه شههعر
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بنههثر وليس بشعر ليس بالمشاعر يأخذ ل لننه بشعر ليس المنثور بالشعر
يطربههو ن مههن إليه يطرب ل هؤلء إلى ول هؤلء إلى ل كالمنافق هو وإننما
فههي فهههو والقصههائد الشههعر إلههى يطربههو ن مههن ول والخطههب النههثر إلههى

أحههدةثوه الههذين تعههود مهها دهره من امرئ لكل ولكن بشيء ليس الحقيقة
فنحهن ننعهم القيهس امهرئ شهعر من شاعرية أشد أننه ويرو ن له يطربو ن

لا يكههو ن يعنههي بالمشههاعر يأخههذ الههذي هو الشعر : إ ن ننقول لا كلمهه موزوننهه
: " المؤلههف ) قههال) الشههعر علمناه (( وما:  يقول باللب يأخذ مقفى

دا والههذين " والمكههذبو ن شههعر القههرآن مههن به أت ى إنما لقاولهم رد
أ ن أجل من ؟ لماذا بالمعائب قوله يصفوا أ ن بد ل إننسا ن أي ضد يقومو ن
ين:  وجههل عههز اللههه قههال كمهها ولكههن عنههه النههاس ينفههروا ندو ذريهه ني سن ((  يأ

نئاوا ذف سط ير ني ذه نناو لل سم ال ذه ذه ياوا سف يأ يب ى ذب سأ يي نه يو لل لال ال سن ذإ لم يأ ذت نه ني ير )[التوبة:) نناو
يك:  الههذاريات سورة في وتعالى سبحاننه الله  قال]32 ذل يذ يك يتهه ى يمهها ((  يأ

ين ذذي للهه سن ا سم ذمهه ذههه ذل سب سن يق ٍءل ذمهه نسههاو لال ير نلاوا ذإ غر يقهها ذح سو يسهها غن يأ ننههاو سج )) يم
] 52[الذاريات:

ومحمههد والجنو ن السحر أعدائهم من الوصفين بهذين وصفوا الرسل كل
لا والسههلم الصههلة عليه وشههاعر سههاحر بههأننه وصههفوه بههذلك وصههف أيضهه

هههل ولكن عنه الناس ينفروا أ ن أجل من ذلك كل وكذاب وكاهن ومجنو ن
لا ؟ الناس ننفر هل المر حصل قوبل مهما سيعلو لله والحمد الحق ل ن أبد

عليههه للرسههول الوصههف : هذا قائل قال فإذا له العاقبة فإ ن صدمات من
بههه وصههفت مهها كل ننعم فالجواب ؟ أتباعه إلى يتعدى هل والسلم الصلة
المؤمنين رأوا إذا المجرمين أ ن تعلموا ألم ، أتباعهم بمثله يوصف الرسل
يصههفوننهم عصههرننا وفههي بالضههلل يصههفوننهم لضههالو ن هههؤلء : إ ن يقولهوا

عههن بههها الناس ينفروا التي الكلمات من ذلك أشبه وما والتأخر بالرجعية
: يقولو ن السوء بألقاب أهل السنة والجماعة يصفو ن البدع وأهل ، الحق
من هذا كل ذلك أشبه وما مشبهة مجسمة حشوية حشو غثاء ننوابت إننهم
لا يكههو ن المههر أ ن للههه الحمههد ولكن عليه هم عما التنفير أجل لهههؤلء ةثوابهه

لا... بهذا يصفو ن الذين ةثم الحق من عليه هم ما على والصبر لهم  وامتحانن
.  لهم تكو ن العاقبة
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